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Dr. Pintér György polgármester köszönti a megjelenteket. A rendkívüli nyílt ülést 13.32 
órakor megnyitja. Megállapítja, hogy a képviselık határozatképes számban megjelentek, 
létszámuk 7 fı. Elmondja, hogy a javasolt napirendi pontokat a képviselık megkapták. 
 
Szörfi István jegyzı javasolja harmadik napirendi pontként napirendre tőzni a 
szennyvízberuházáshoz kapcsolódóan projektmenedzseri feladatok ellátására kiírt 
közbeszerzési eljárás lezárását. 
 
Dr. Pintér György polgármester kéri, hogy aki a közbeszerzési döntés napirendre való 
felvételével egyetért, kézfelemeléssel szavazzon. 
 
A Képviselı-testület 7 igen, egyhangú szavazattal a „Szennyvízberuházás – Projektmenedzseri 
feladatok ellátása – közbeszerzési eljárás lezárása” elıterjesztést 3 napirendi pontként napirendjére 
vette. 
 
Dr. Pintér György polgármester – egyéb napirendet módosító javaslat nem lévén - kéri, 
hogy aki a fentiek szerint módosított napirend elfogadásával egyetért, kézfeltartással 
szavazzon.  
 
A Képviselı-testület 7 igen, egyhangú szavazattal a rendkívüli nyílt ülés módosított napirendjét 
elfogadta. 
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N a p i r e n d: 
Nyílt ülés  
 

1. „Kistelepüléseken a településkép javítása” pályázat benyújtása, 
elkészítésére megbízás 

 
  Elıadó: Méreg János  

          alpolgármester 
 

2. AVE-Zöldfok Zrt. díjkalkuláció - A helyi hulladékkezelési 
közszolgáltatás rendjérıl, a településtisztaság egyes kérdéseirıl és 
a közszolgáltatás díjának megállapításáról szóló rendelet 
módosítására felkérés 

 
  Elıadó: Méreg János  

          alpolgármester 
 

3. Szennyvízberuházás – Projektmenedzseri feladatok ellátása – 
közbeszerzési eljárás lezárása 

 
  Elıadó: Méreg János  

          alpolgármester 
 
 
Dr. Pintér György polgármester a jegyzıkönyv hitelesítésére javasolja Gebula Béla Ákos és 
Dr. Lelkes Ákos képviselıket. Kéri, hogy aki a hitelesítık személyével egyetért, 
kézfeltartással szavazzon. 
 
A Képviselı-testület 7 igen, egyhangú szavazattal a jegyzıkönyv hitelesítıjeként Gebula Béla Ákos és 
Dr. Lelkes Ákos képviselıket elfogadta. 
 
Dr. Pintér György polgármester a jegyzıkönyv vezetésére felkéri Szemerei Szilviát.  
 
 
 
1.) „Kistelepüléseken a településkép javítása” pályázat benyújtása, elkészítésére 

megbízás 
 
Dr. Pintér György polgármester tudomása szerint legutóbb ezen elıterjesztéssel 
kapcsolatban vita alakult ki a testületi ülésen. Elmondja, hogy 3-4 millió Ft-ot már áldozott 
erre az önkormányzat, … 
 
13.34 órakor Buza Lajos képviselı megérkezik az ülésre, a testület létszáma 8 fı. 
 
… hiszen az Integrált Városfejlesztési Stratégia is ezt a célt szolgálja. Véleménye szerint nem 
szabad kihagyni a pályázati lehetıséget. A KDRFÜ-tıl ígéretet kapott arra, hogy tekintettel a 
város korábbi pályázat során történt visszasorolására, azon lesznek, hogy most nyerjen. Meg 
kell próbálni beadni.  
 
Gebula Béla Ákos képviselı elmondja, hogy a testület elızı ülésén azért lett levéve az 
elıterjesztés a napirendrıl, hogy a bankkal egyeztessenek az önrésszel kapcsolatban. Be kell 
adni a pályázatot, ha mód van rá. Arról volt szó, hogy erre a hétre tisztázzák a pénzügyi 
forrás kérdését.  
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Dr. Lelkes Ákos képviselı szerint az elızı ülésen elhangzottakhoz képest újdonság, hogy 3-
4 millió Ft-ot már költött a város ezzel kapcsolatban. Ha nem kerül beadásra a pályázat, 
elesünk ettıl a pénztıl. Így szerinte más színezete van a dolognak, szerinte ez indokolt, 
szükségesnek tartja a megszavazását. Ügyrendi javaslata, hogy zárják le a vitát. 
 
Gebula Béla Ákos képviselı jelzi, hogy a kérdésére még nem kapott választ. 
 
Dr. Pintér György polgármester elmondja, hogy az OTP-vel tárgyaltak, és nem zárkóztak el 
a finanszírozástól. Azonban itt az év vége, a törvényalkotás elhúzódott, ık sem tudnak 
semmit mondani. Januárban vissza lehet térni rá, igaz, hogy akkor már kormánymegbízotti 
engedéllyel tud az önkormányzat hiteltfelvenni. Beszéltek átstrukturálásról hitellel 
kapcsolatban, és véleménye szerint nem lenne kedvezıtlen, ha meg tudná lépni ezt a lépést 
az önkormányzat. Amennyiben elindul a város a pályázaton, Sárbogár, 15.000 fı felett 
település lévén, nem veszélyes Enyingre nézve. A pályázat során az IVS is elszámolható, így 
3,5-4 millió Ft-ot vissza tudunk kérni. Ez az egyetlen terv van készen, és pályázni másra 
2012-2013-ban nem tud a város. Szerinte meg kell teremteni a megfelelı feltételeket. 
 
Szörfi István jegyzı az ügyrendi kérdésre visszatérve elmondja, hogy mindkét félnek igaza 
van. Ismerteti az SzMSz 12. § (1) bekezdését, mely szerint „A vita lezárására, a hozzászólások 
idıtartamának a korlátozására a testület bármely tagja tehet javaslatot. E javaslatról a testület vita 
nélkül határoz. A vita lezárása után a napirend elıadója válaszol a hozzászólásokra.” A válaszadás 
megtörtént.  
 
Dr. Pintér György polgármester kéri, hogy aki a vita lezárásával egyetért, kézfeltartással 
szavazzon.  
 
A Képviselı-testület 5 igen szavazattal, 1 ellenszavazattal, 2 tartózkodással a vitát lezárta. 
 
Dr. Pintér György polgármester kéri, hogy aki a pályázat benyújtására, funkcióanalízis és 
pályázati dokumentáció elkészítésére irányuló melléklet szerinti határozati javaslattal 
egyetért, kézfeltartással szavazzon.  
 
A Képviselı-testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül, 1tartózkodással az alábbi határozatot 
hozta: 
 

Enying Város Önkormányzata Képviselı-testületének 
356/2011. (XII. 20.) számú határozata: 
Enying Város Önkormányzatának Képviselı-testülete úgy 
határozott, hogy a Közép-dunántúli Operatív Program 
keretében KDOP-3.1.1./C-11 kódszámú, Kistelepüléseken a 
településkép javítása c. pályázati konstrukció keretében 
pályázatot kíván benyújtani. 
 
A pályázati önrészt 2012. évi költségvetésében fejlesztési hitel 
terhére biztosítja. 
 
Szerzıdést köt a Pannon Fejlesztı Területi és Települési 
Tervezı, Szervezı és Tanácsadó Kft.-vel (székhely: 4026 
Debrecen, Iparkamara u. 14. 2/1.; képviseli: Kiss Kálmán 
ügyvezetı) a határozat elválaszthatatlan mellékletét képezı 
ajánlat szerint, a funkcióanalízis, valamint a felhívásra 
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benyújtható pályázat dokumentációjának elkészítése 
tekintetében. 
 
A funkcióanalízis elkészítésének költsége 600.000,- Ft + Áfa, 
mely a vállalkozó részére a következı részletekben történik 
kifizetésre: 
 
1. részlet – melynek összege: 300.000,- Ft + Áfa, esedékessége: a 
pályázat dokumentációinak Megrendelı megbízottjának 
történı átadását követıen kerül kifizetésre. 
2. részlet – melynek összege: 300.000,- Ft + Áfa, esedékessége: a 
pályázat pozitív elbírálását követıen kerül kifizetésre. 
 
A vállalkozói díj forrása a fejlesztési hitel. 
 
Felkéri a társaságot, hogy készítse el a vállalkozói szerzıdést az 
ajánlatnak és a Képviselı-testület határozatának megfelelıen. 
 
Felhatalmazza a polgármestert a vállalkozói szerzıdés 
aláírására. 
 
Felelıs: Dr. Pintér György polgármester, 
  Szörfi István jegyzı 
 
Határidı: 2012. január 16. 

 
 
2.) AVE-Zöldfok Zrt. díjkalkuláció - A helyi hulladékkezelési közszolgáltatás rendjérıl, 

a településtisztaság egyes kérdéseirıl és a közszolgáltatás díjának megállapításáról 
szóló rendelet módosítására felkérés 

 
Dr. Pintér György polgármester elmondja, hogy a díjkalkuláció emelkedésének oka a 
hulladékudvar mőködtetésének költsége. A hulladékudvar használatáért nem kérhet az 
önkormányzat pénzt a lakosoktól, viszont finanszírozni kell, a mőködését meg kell fizetni, 
ezért be kell építeni a díjakba. Kérdezi, hogy van-e valakinek kérdése, észrevétele ezzel 
kapcsolatban.  
 
Szörfi István jegyzı ismerteti a határozati javaslatot, mely szerint: „Enying Város 
Önkormányzatának Képviselı-testülete a 2012. évi hulladékkezelési díjakat az alábbiak 
szerint állapítja meg: 60 l-es győjtıedény esetében 24,95%-os, 110 l-es győjtıedény esetében 
18,24%-os, 240 l-es győjtıedény esetében 13,89%-os  emelést állapít meg a 2011. évi díjakhoz 
képest. Felkéri a Polgármesteri Hivatalt, hogy a rendeletmódosítást a fentiek szerint terjessze 
elı a Képviselı-testület következı ülésén. Határidı: azonnal, illetve folyamatos 
Felelıs:Szörfi István jegyzı”. 
 
Dr. Pintér György polgármester kéri, hogy aki a határozati javaslat elfogadásával egyetért, 
kézfeltartással szavazzon. 
 
A Képviselı-testület 7 igen szavazattal, 1 ellenszavazattal, tartózkodás nélkül az alábbi határozatot 
hozta: 
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Enying Város Önkormányzata Képviselı-testületének 
357/2011. (XII. 20.) számú határozata: 
Enying Város Önkormányzatának Képviselı-testülete a 2012. 
évi hulladékkezelési díjakat az alábbiak szerint állapítja meg: 
 
60 l-es győjtıedény esetében 24,95%-os, 
110 l-es győjtıedény esetében 18,24%-os, 
240 l-es győjtıedény esetében 13,89%-os  
 
emelést állapít meg a 2011. évi díjakhoz képest. 
 
Felkéri a Polgármesteri Hivatalt, hogy a rendeletmódosítást a 
fentiek szerint terjessze elı a Képviselı-testület következı 
ülésén. 
 
Határidı:  azonnal, illetve folyamatos 
Felelıs: Szörfi István jegyzı 

 
 
3.) Szennyvízberuházás – Projektmenedzseri feladatok ellátása – közbeszerzési eljárás 

lezárása 
 
Dr. Pintér György polgármester kéri Szörfi István jegyzıt, hogy ismertesse a bíráló bizottság 
döntését. 
 
Szörfi István jegyzı elmondja, hogy az NFÜ jelezése szerint az, hogy az EUROUT nem adott 
be hiánypótlást, nem elegendı ok, hogy érvénytelenítsék ajánlatát. A bíráló bizottság újból 
összeült, és elfogadta a döntést. Ismerteti a közbeszerzési eljárás eredményének 
megállapítására irányuló melléklet szerinti határozati javaslatot. 
 
Dr. Pintér György polgármester kérdezi, van-e valakinek kérdése, észrevétele ezzel 
kapcsolatban. Kérdés, észrevétel nem lévén kéri, hogy aki a határozati javaslattal egyetért, 
kézfeltartással szavazzon. 
 
A Képviselı-testület 8 igen, egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
 

Enying Város Önkormányzata Képviselı-testületének 358/2011. (XII. 20.) számú 
határozata: 
Enying Város Önkormányzatának Képviselı-testülete úgy határozott, hogy  
 
1. Az „Enying Város szennyvízcsatornázása és szennyvíztisztítása” címő KEOP-

1.2.0/B/10-2010-0006 projekt munkáihoz kapcsolódó projektmenedzseri 
feladatok teljeskörő ellátása tárgyában lefolytatott közbeszerzési eljárást 
eredményesnek nyilvánítja. 

 
2. A 4Sales Systems Kft. (7100 Szekszárd, Vasvári u. 32/a.) és Forrás-Unió Kft. 

(1082 Budapest, Nap u. 29. II./12.) közös ajánlattevık (továbbiakban: Forrás-
4Sales Konzorcium, képviseli: Orbán Gábor, Deutsch István) ajánlatát, valamint 
az EUROUT Mérnöki Tanácsadó Szervezı és Kereskedelmi Kft. (1143 
Budapest, Zászlós u. 18.; képviseli: Gonda Ilona Éva) ajánlatát érvényesnek 
nyilvánítja, ajánlattevık alkalmasak a szerzıdés teljesítésére. 
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3. Jelen közbeszerzési eljárás nyertesének – az eljárásban alkalmazandó 
összességében legelınyösebb ajánlat elve szerint – az EUROUT Mérnöki 
Tanácsadó Szervezı és Kereskedelmi Kft.-t (1143 Budapest, Zászlós u. 18.; 
képviseli: Gonda Ilona Éva) hirdeti ki.  

 
4. Az összességében második legelınyösebb ajánlatot tevı a Forrás-4Sales 

Konzorcium (7100 Szekszárd, Vasvári u. 32/a., képviseli: Orbán Gábor, Deutsch 
István). 

 
5. Felhatalmazza a Polgármestert a megbízási szerzıdés nyertes ajánlattevıvel 

történı megkötésére. Amennyiben a nyertes ajánlattevıvel nem történik meg a 
szerzıdéskötés, úgy a soron következı ajánlattevıvel kell a szerzıdést 
megkötni. 

 
Határidı: folyamatos 
Felelıs: Dr. Pintér György polgármester 

 
 
Dr. Pintér György polgármester - egyéb hozzászólás, észrevétel nem lévén - a rendkívüli 
nyílt ülést 13.44 órakor bezárja. 
 
 
Enying, 2012. január 3. 
 
 
 
 
 
  Dr. Pintér György     Szörfi István 
      polgármester          jegyzı 
 
 
 
 
 
  Gebula Béla Ákos     Dr. Lelkes Ákos 
         hitelesítı            hitelesítı  


